
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

veřejná ochránkyně práv 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

 

Posuzování zdravotního stavu pro dávkové účely 
 

který se koná 

dne 19. října 2016 
 

v malém konferenčním sále  

Kanceláře veřejného ochránce práv 

 Údolní 39, 602 00 Brno 

 

Cílem kulatého stolu je seznámit účastníky s aktuálními stanovisky veřejné ochránkyně práv 

z oblasti invalidních důchodů a dávek osobám se zdravotním postižením, vyměnit si zkušenosti 

a hledat řešení problémů, k nimž v praxi dochází.  

Předpokládáme, že se účastníci aktivně zapojí svými příspěvky i v následné diskusi. 

Kulatý stůl je určen pro zaměstnance Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy 

sociálního zabezpečení na úseku posudkové služby. 

Účast na kulatém stole je bezplatná. 

 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

 

mailto:hoklova@ochrance.cz


 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

19. října 2016 
 
09:30 – 10:00  Registrace účastníků 

 

10:00 – 10:10   Úvodní slovo k problematice  

  Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Kancelář veřejného ochránce práv 

 

10:10 – 10:40   Nejčastější problémy v oblasti posuzování invalidity – zkušenosti ochránce 

 JUDr. Eva Hodaňová, Mgr. Pavel Matějíček, Kancelář veřejného ochránce práv 

 statistiky, kazuistika a stanoviska ochránce 

 případy řešené ochráncem ve světle judikatury správních soudů 

 

10:40 - 11:00   K uskutečněnému výzkumnému projektu k posuzování invalidity a k instrukci 

náměstkyně ministryně k posuzování invalidity pro účely zákona 

o důchodovém pojištění 

 MUDr. Alena Zvoníková, vedoucí oddělení posudkových systémů, odbor 

výkonu posudkové služby, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

11:00 – 11:20 Recenze posudků o invaliditě, statistika k posuzování invalidity 

MUDr. Miroslav Bosák, ředitel odboru LPS 

Česká správa sociálního zabezpečení 

 

11:20 – 11:30  Shrnutí poznatků, diskuse 

 

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd 

 

12:30 – 12:50  Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na péči  

 Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Kancelář veřejného ochránce práv 

 statistické údaje z činnosti ochránce, nejčastější výhrady k posudkům 

o stupni závislosti 

 

12:50 – 13:20  K novelizaci zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky ve vztahu 

k posuzování stupně závislosti, k instrukci náměstkyně ministryně 

k posuzování zdravotního stavu pro účely zákona o sociálních službách 

(posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči) 

 MUDr. JUDr. Helena Štaňková, vedoucí oddělení metodiky posudkové služby, 

odbor výkonu posudkové služby, Ministerstvo práce a sociálních věcí 



 

 

13:20 – 13:50   Problematické body a statistické údaje v oblasti posuzování stupně závislosti 

Mgr. Jitka Pirochová, oddělení analytické a koncepční, odbor LPS, Česká 

správa sociálního zabezpečení 

 

13:50 – 14:00  Shrnutí poznatků, diskuse 

 

14:00 - 14:15  Přestávka na kávu 

 

14:15 – 14:45  Nejčastější problémy při posuzování zdravotního stavu pro účely dávek a 

průkazu pro osoby se zdravotním postižením v agendě ochránce 

 Mgr. Tereza Stoupová, Kancelář veřejného ochránce práv 

 statistiky, kazuistika a stanoviska ochránce 

 

14:45 – 15:15   Informace o instrukci náměstkyně ministryně k posuzování zdravotního stavu 

pro účely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  

MUDr. Julie Wernerová, oddělení posudkových systémů, odbor výkonu  

posudkové služby, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

15:15 – 15:30   Aktuální problémy a statistické údaje v oblasti posuzování zdravotního stavu 

pro účely dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením  

MUDr. Miroslav Bosák, ředitel odboru LPS 

Česká správa sociálního zabezpečení  

 

15:30 – 16:00  Shrnutí poznatků, diskuse  


